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مدیریتدانشدرمگاپروژهها

امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه

مدیریـتدانـشدرپـروژه،شـاملسـاختاردقیقـیازیادگیـری
قبـل،حیـنوپـسازعمـلمیباشـدکـهبراسـاسدانـشموجـود
افـرادسـازمانبهمنظـورپیشبینـی،اجتنـابو)درصـورتلـزوم(

حـلمشـکالتبـهکارگرفتـهمیشـود.
حـالایـنپرسـشمطـرحاسـتکهتفـاوتمیـانمدیریتدانش
درپروژههـاومدیریـتدانـشدرمـگاپروژههاچیسـت؟تفاوتمیان
ایـندوچنـدانزیـادنیسـت،بـهعبارتـیبهجـزمقیـاسپروژههـا
یکسـان بهکارگرفتـهشـدهدرآنهـا وشـیوههای اصـول تمامـی
هسـتند.مـواردزیرشـاملتوصیههایـیبهتیـمراهبـریمگاپروژهها

میباشـد.

  یادگیری پیش از عمل
ازآنجـاکـهمیـزانهزینه،خطراتومشـکالتغیرقابلپیشبینی
درپروژههـایکالنبسـیارزیـاداسـتلـذا”یادگیریپیـشازعمل“

درایـندسـتازپروژههابسـیارحائزاهمیـتخواهدبود.
در پـروژه مدیریـت سـاختار از یادگیـری شـامل بخـش ایـن    
پروژههـایکالنموفـقویادگیـریازدالیـلمتـداولمنجـریافتـه
بـهافزایـشهزینـهوبرنامههـایفراتـرازچارچـوبمیباشـد.یکـی
ازبزرگتریـندالیـلافزایـشهزینـهوزمـاندرمگاپروژههـا،وجـود
تفکـرایدهآلگرایانـهوغیرمنطقـیاسـت.بهعبـارتدیگـردراغلـب

پروژههـایکالنبسـیاریازعواملناشـناختهبهدلیلعدمشـناخت
ودرککافـیافـراد،نادیـدهگرفتـهمیشـود.بهعنـوانمثـالدریک
پـروژهکالنعمرانـیمـواردزیـرمیتوانـدازجملـهمواردناشـناخته

آنباشـد:
  ●    عـدمتطابـقشـرایطخـاکبـامطالعـاتوپیشبینیهایانجام

شده؛
●پیـداکـردنمکانهایباسـتانیوقدیمیناشـناختهدرمحدوده

پروژه؛ اجرای
●تغییـردرسـاختاراجرایـیدولت،کهمنجربـهبرگزاریمذاکرات

جدیدخواهدشـد؛
●تغییراتقیمتکاال.

بـدونشـکاشـرافکامـلبـرایـناحتمـاالتوآگاهـیازوقـوع
صـددرصـدیآنهـاامریامـکانناپذیراسـت،بااینحالمحاسـبه
گرفتـن نظـر در و گنجانـدن بـا میتوانـد پـروژه هزینـه و زمـان
ایـناحتمـاالتبـرآوردشـود.همچنیـنمیتـوانبـاشـناختکافی
احتمـاالتازطریـقگـردآوریدانشپروژههایپیشـین،بسـیاریاز
ایـنریسـکهایاحتمالـیدسـتهبندیوراهـکارمقابلهبـاآنرانیز

نمود. تعییـن
پروژههـاهمبسـتگی ریسـکدر ومدیریـت دانـش مدیریـت     
بسـیاریبـایکدیگـردارنـد.درهـرمـگاپـروژهمیبایسـتتـاحـد
امـکانزمـانمشـخصیبـهیادگیـریپیشازعمـلاختصـاصداده
شـود.چـراکهایـنفرآیندیادگیـریباآگاهکـردنافـراد،آنهارابه

هنـگامبـروزحادثـهآمـادهمیکنـد.
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یادگیری در طول پروژه
مـگاپروژههـافوقالعـادهپیچیـدههسـتند؛لـذایادگیـریحیـن
اجـرایچنیـنپروژههایـی،نیازمنـدیـکسیسـتمجامـعویکپارچه
عمـل از پـس یادگیـری ماننـد یادگیـری رویدادهـای میباشـد.
بهمنظـور باشـد.همچنیـن بـرایتمامـیپیمانـکاران الزامـی بایـد
غنیسـازیسیسـتممدیریـتدروسآموختـهپـروژه،تمامـیتیمهـا
درکلیـهسـطوحکارفرمـاوپیمانکارمیبایسـتآموختههـایخودرا
بـاسـایرینبـهاشـتراکبگذارنـدوآنهارابـهبهترینشـکلمنتقل
نماینـد.عـالوهبـرایـن،یادگیـریحینپـروژهنیازمندیـکتیمویژه
درسـطحرهبریپروژهاسـتکهبخشـیازوظایفآنهاشناسـاییو
رفـعنخسـتیننشـانههایایجادچالشدرپـروژهمیباشـد.یادگیری
درطـولپـروژهامرینیسـتکـهبتـوانآنرادرمگاپروژههـانادیده
گرفـت)یادگیـریسـریعمیتوانـدیکپـروژهراازخطـراتاحتمالی
لـذاپروژههـایکالنمیبایسـتچارچـوب بسـیارینجـاتدهـد(
مدیریـتدانـشداخلـیخـودراایجـادوآنرامسـتحکمنماینـد.

یادگیری پس از عمل
جمـعآوریومستندسـازیدرسآموختههـابـرایهـرسـازمانی
پروژههـای در آنمحسـوبمیشـود. اقدامـات مهمتریـن از یکـی
الزم بازنگریهـای عطـف، نقطـه هـر از پـس میبایسـت بـزرگ
نبایـد بازنگریهـا و بررسـی ایـن اینکـه ضمـن پذیـرد صـورت

تنهـادرحـوزهمهندسـی،بلکـهدرخصـوصکلپـروژهبهصـورت
یکپارچـه،دالیـلهرگونـهتاخیـرویـاهزینههـایمـازادوهمچنین
جنبههـایکماهمیتتـرماننـدفرهنـگ،رفتـاروارتباطـاتباشـد.
و مگاپروژههـا از بسـیاری میـان تنگاتنگـی ارتبـاط کـه آنجـا از
سیاسـتهایکشـوروجـوددارد،درنتیجـهبسـیاریازآنهـاممکن
اسـتمجـازبـهارائهمسـتنداتپـروژهبهطورکامـالواقعـیویاقابل
دسـترسبـرایعمـومنباشـند.باایـنوجوداگـرقصدآنهـاازارائه
مسـتنداتپـروژه،راهنمایـیبـرایسـایرپروژههـایکالندرآینـده
اسـت،نبایـدازکوچکتریـنتالشـیدرایـنزمینهفروگـذاریکنند.

به کارگیری دانش سایرین
درپروژههایـیکـهمسـائلپیچیـده،ناشـناختهوفشـارسیاسـی
بیـشازحـدمعمـولوجـوددارد،مدیریـتدانـشکامـالضـروری
مدیـران از متشـکل گروهـی ایجـاد بـا میتـوان لـذا اسـت.
و راهنماییهـا از مشـاور عنـوان تحـت قبلـی، مگاپروژههـای
و اجـرا شـد. بهرهمنـد پـروژه اجـرای طـول در ایشـان تجـارب
اسـتقرارصحیـحمدیریـتدانـش،میتوانـدضمـنکاهـشهزینـه؛
زمـانوخطـراتاحتمالـی؛عامـلاصلـیموفقیـتپروژههـاباشـد.
http://www.nickmilton.com                    knowledge-:منبع
management-in-mega-projects.html

/2013/10/
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چماقیاهویج؟!!کدامرویکردبرایایجادانگیزشدرمدیریتدانشمناسباست؟

چمـاقوهویـجدراصطـالحبـهسیاسـتارائهتشـویقبرایرفتار
خـوبوارائـهتنبیـهبـرایرفتـاربـداسـت.یـابهعبارتـیبـهمعنـی
سیاسـتتهدیـدوتحبیـببـهکارمیرود.اسـتراتژیهویـجوچماق
درمنابـعانسـانی،هویـجبـهمعنـیایجـادانگیـزهیـاوعـدهانگیـزه
بـهکارمنـدانوچمـاقبـهمعنـیتـرسوتهدیـداسـت.اسـتراتژی
چمـاقوهویـجموضـوعجدیـدیدرمدیریتمنابعانسـانیبهشـمار
نمـیرودوهمـوارهسـازمانهابـهارائهراهکارهـایمشـوقانهوتدابیر
بازدارنـدهبـرایارتقـایانگیـزهوتـالشومراقبـتکارکنـانخوددر
راسـتاینیـلبـهاهـدافسـازمانیفعـالبودهانـد.ایـناسـتراتژیرا
میتـوانبـهمدیریـتانگیـزهوبازدارندگیهوشـمندانهدرمحیطکار
توسـطمدیـرانتعریـفکردکـههموارهدرقـروناخیر،بـاروشهاو

فرآیندهـایگوناگونـیهمـراهبودهاسـت.
نیـکمیلتـون،ازمشـاورانبرجسـتهمدیریـتدانـشدنیـادر
آخریـنمطلبـیکـهدروبسـایتخـودمنتشـرکـردهبـه“رویکـرد
چمـاقوهویـج”درمباحثانگیزشـیمدیریتدانشپرداختهاسـت.
پیادهسـازی بـرای ایرانـی سـازمانهای از بسـیاری کـه رویکـردی
مدیریـتدانـشدرحـالاسـتفادهیکـیازآنهـاهسـتند.درادامـه

گزیـدهازمقالـهفـوقارائهشـدهاسـت.

هـردورویکـردچمـاقوهویـجبـرایانگیـزشدرمدیریتدانش
نیـازاسـت،امـاهرکـدامدرزمانومکانمناسـب!

مناینهفتهدرانجمندانشـی“بانکتوسـعهآسـیا”حضورداشـتم
ومثـلهمیشـهبحـثاصلـیپیرامون“مشـوقهایمدیریـتدانش”
بـود.اکثـرافـرادیکـهدراینجلسـهحضورداشـتندموافقاسـتفاده
ازارهـردورویکـردچمـاقوهویجدرانگیـزشمدیریتدانشبودند.
بدیـنمفهـومکهبایدبـرایانجامفعالیتهایدانشـیپـاداشوبرای
انجـامنـدادنآنتحریمهایـیبـرایافـراددرنظـرگرفتـهشـود.امـا

احمد سپهری
مدیر اجرایی پروژه
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بحـثاصلـیبـرسـراینبـودکهدرچـهزمانـیوباچـهماهیتیاین
کارهادرسـازمانانجامشـود.

رویکرد انگیزشی هویج در مدیریت دانش 
مدیریـتدانـشبـاهویـجیـکانگیـزهخارجیاسـتکـهبهطور
خـاصبـرایپیادهسـازیمدیریـتدانـشاعمـالمیشـود.برخـیاز

ایـننـوعانگیزههـاعبارتنداز:
●بـهرسـمیتشـناختنکارکنانتوسـطسـازمانبااهـداءجوایز،

گواهینامههـاو...
●بـهرسـمیتشـناختنکارکنـانتوسـطهمکاران،شـناختنفرد

بهعنـوانخبرهدرسـازمان
●معرفـیبرتریـندانشهـایبـهکارگرفتهشـده؛دانسـتناینکه
دانشـیکهمـنبهاشتراکگذاشـتهامتوسـطدیگـرانمورداسـتفاده
قـرارگرفتـهومنجـربـهایجادتغییـروبهبوددرکارشـدهاسـت.)بر
اسـاسنظرسـنجیانجامشـدهدرشـرکتنفتیشـلایناقدامیکی

ازقویتریـنانگیزههـادرفعالیتهـایدانشـیاسـت.
بـرایتحقـقایـنمهمبایدبسـترهاینرمافزاریمناسـبدرسـازمان
ایجـادشـودتـادانشثبـتشـدهازمرحلهثبتتـابهکارگیـریقابل

ردیابیباشـد.
●رتبهبندیمقاالتوتجربیاتثبتشده

●پرداخـتمالـیبـرایتجربیـاتومقاالتثبتشـده؛اینانگیزه
تنهـادرکوتـاهمـدتاثرگـذاراسـتوبعـدازاتمـامپرداخـت،نتایـج
بسـیارمنفـیدرسـازمانبـهجـایمیگذارد.براسـاسنظرسـنجی

موسسـهنوکـو،ایـنروشکمتریـنانگیـزهموثربـرایمدیریتدانش
ایجـادمیکند. را

●تعییـناهـدفمشـترکوپرداخـتپـاداشگروهـی،بـهجـای
تعییـناهـداففردی

مشـکلمدیریـتدانـشباهویجایناسـتکـهماآنرابهعنوان
یـککارمجـزاواضافـهبـرشـرحوظایفکارکنـاندرنظـرمیگیریم
وبـهازایانجـامفعالیتهـایدانشـیافـرادراتشـویقمیکنیـم.این
امـرموجـبمیشـودکـهمدیریـتدانـشبهعنـوانکاریاضافـهبـر
کارهـایروزمـرهکارکنـانتلقـیشـود.درمراحـلاولیهپیادهسـازی
مدیریـتدانـشارائـهمشـوقهاییبـرایافزایـشانگیـزهکارکنـان
کامـالضـروریاسـتامـادرادامهمشـکالتیرابهوجودمـیآوردکه

غیرقابـلاجتناباسـت.
رویکرد انگیزشی چماق در مدیریت دانش هویج

انجـام علیـهعـدم تحریـم یـک بـاچمـاق دانـش مدیریـت     
انتظـاراتوشـرایطتعریـفشـده فعالیتهـایدانشـیبـراسـاس

از: عبارتنـد معمـول تحریمهـای اسـت. سـازمان
●ظاهـرشـدندرردههـایپاییـنجـدوللیـگمدیریـتدانش،
بهخصـوصاگراینجدولبهطورگسـتردهدرسـازمانمنتشـرشـود.
)منظـورازلیـگمدیریـتدانـشسـاختارهاییاسـتکـهبـهمعرفی

برترینهـایمدیریـتدانـشدرسـازمانمیپـردازد(
●ازدسـتدادنفرصـتدیـدهشـدن؛کاهـشارتباطاتشـخصی
بـامدیرانارشـدسـازمانوازدسـتدادنتاییدهمـکاران)بیتردید
همـهکارکنـاننیازبهدیدهشـدهتوسـطهمکارانهـمردهومدیران
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ایـنبدیـنمفهـوماسـتکـهبایـدبسـترهایمـوردنیـازبـرای
توسـعهمدیریتدانشدرسراسـرسـازمانایجادشـودوآموزشهای
مـوردنیـازمدیریـتدانشبـرایکلیـهکارکنانارائـهشـود.بنابراین
اسـتفادهازچمـاقدرپیادهسـازیمدیریـتدانـشنیـازبـهزمـان
بسـیارزیـادیداردودرکوتـاهمدتنمیتـوانازآناسـتفادهکرد.با
ایـنحـالاسـتفادهازایـنرویکـردبهترینراهبـرایتوسـعهوحفظ
مدیریـتدانـشدرسـازماناسـتوشـیوهایاسـتکـهدربسـیاری
ازرشـتههاماننـدمدیریـتمالی،مدیریـتکیفیـتومدیریتایمنی

مـورداسـتفادهقـرارمیگیرد.

رویکرد ترکیبی چماق و هویج
هنگامـیکـهمدیریـتدانشبهطـورکاملدرفعالیتهاسـازمان
تعریـفشـدهوبهعنـوانیکـیازفعالیتهـایاصلـیدرشـرحشـغل
تمامیمشـاغلسـازمانیگنجاندهشـود،بایـدازمکانیزمهایطبیعی
پـاداشبـرایایجـادانگیـزهازتمامـیعناصـرکاراسـتفادهشـود.بـا
توجـهبهنظرسـنجیموسسـهنوکـو،رویکـردترکیبیچمـاقوهویج
موثرتریـنرویکـرددرایجـادانگیـزهمدیریـتدانشاسـتامـازمانی
میتـوانازآناسـتفادهکـردکـهیـکچارچـوبمدیریـتدانـش
بهطـورکامـلدرسراسـرسـازمانایجادشـدهباشـد.برخـیازموارد

مـوردنیازبـرایاجـرایرویکـردترکیبـیعبارتنداز:
●شفافسازیانتظاراتسازماندرخصوصمدیریتدانش

●ایجـادسـازوکاریبـرایاندازهگیـریانتظـاراتتعریـفشـده
اندازهگیـریعملکـردکارکنـان از بهعنـوانبخشـی

●تخصیـصمنابـعمـوردنیـازبرایانجـاماینانتظـارات،ازجمله
آموزشمدیریتدانش،توسـعهمجموعـهایازابزارهایورویکردهای

مدیریـتدانـش،تعریـففرآیندهاونقشهـایمدیریتدانش
●ایجـادیـکطـرحپاداشدهـیوتقدیـرمبتنـیبـرعملکـرد

کارکنـان
بهطورکلیترکیبچماقوهویجیعنی:

» اگـر مدیریـت دانـش را خوب انجام دهید یعنی بخشـی 
از کار خـود را خـوب انجام داده ایـد و بنابراین پـاداش  گرفته  
و ارتقـا پیـدا می کنیـد. اگـر مدیریت دانـش را خـوب انجام 
ندهیـد یعنـی بخشـی از کار خـود را خـوب انجـام ندادیـد 
دسـت  از  را  ارتقـا  و  پـاداش  دریافـت  فرصـت  بنابرایـن  و 

می دهیـد.«
http://www.nickmilton.com                   km- :منبع
carrots-and-km-sticks.html?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=linkedin

/2018/11/
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مـامیدانیـمکـهنیـازداریـمیـادبگیریـم،امـاچـهچیـزیمـارا
متوقـفمیکنـد؟

میدانیـمکـههمـوارهبایـدازفعالیتهـاووظایفـیکـهدرحـال
انجـامآنهسـتیم،یـادبگیریم؛چهدرسـطحفردیوچهسـازمانی.
همـوارهبایـددرحـالسـاختمهـارتودانـشخـودبـرایبهبـود

باشـیم. عملکردمان

میدانیـمکـهبایـدایـنکارراانجـامدهیـمامـاخیلـیازاوقـات
عمـالاتفـاقنمیافتـد.برنامهریـزیالزمبـرایاسـتفادهازتجربیـات
پـروژهقبلـیدرپـروژهجدیدرخنمیدهـد.تعدادزیـادیازتجربیات
درذهـنمـاوجـودداردوبـهکسـانیکـهممکـناسـتبرایشـان
مفیـدباشـدمنتقـلنمیشـود.زمانیکـهفردازسـازمانیاازپسـت
سـازمانیجابهحـامیشـود،تعـدادزیـادیازایـنتجربیـاتازبیـن

میرود.
درزمـانشـروعپـروژه،مـاعالقمنـدبـهشـروعهـرچـهزودتـر
پـروژههسـتیمومیخواهیـمواردفـازاجرایـیکارشـویم.زمانـیکه

یادگیریقبل،حینوپسازپروژهها

فرید مظفری
مدیر آموزش و توانمندسازی

پـروژهدرحـالانجـاماسـت،معمـوالزمـانکافیبـرایپیادهسـازی
ایدههـاوجـودنداردودرانتهایپروژه،افرادمشـغولشـادیازنتایج
بـهدسـتآمدههسـتندودرفکـرشـروعپـروژهجدیـدمیباشـند.با
ایـنتوضیحـاتبـهنظـرمیرسـدکـهزمـانکافـیبـرایاسـتخراج
درسآموختههـاوجـودنـداردومعمـوالبهعنـوانکاریاضافـهبـر

فعالیتهـایپـروژهمیباشـد.
شـرکتBPیـکشـرکتبینالمللـیپروژهمحوراسـتکههمواره
پـروژهدرحـالاتماموتحویلدادنوشـروعشـدنپروژههایجدید
اسـت.زمانـیکهافـرادازیکپروژهبـهپروژهدیگرمنتقلمیشـوند،

دانششـانهـمانتقـالمییابد،اماآیااینکافیسـت؟

اعضـایتیـمپـروژهچگونـهبایـداطمینـانحاصـلکنندکـهازتمام
تجربیاتBPاسـتفادهشـدهاسـت؟

     BPمجموعـهایازروشهـاراتوسـعهدادهاسـتتـاازیادگیـری

مسـتمر،اطمینـانحاصـلنمایـد.ایـنفرآیندهـا3قسـمتاسـت:
1.یادگیریقبلازپروژه
2.یادگیریحینپروژه

3. یادگیریپسازپروژه
بـرایهـرکـدامازاینهـانیـزراهکاریوجـودداردکـهدرادمهبه

آنمیپردازیـم:
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یادگیری قبل از عمل) Peer Assist )کمک همکار((
اطمینـانحاصـلنماییـدکـهدرزمـانشـروعپـروژه،تیمکاری
ازتمـامدانـشموجـود،بهنحـوکاملاسـتفادهمیکنند.اسـتفادهاز

تمـامتجربیـاتموجود:عـدماختراعمجـددچرخ.
)After Action Review( یادگیری حین عمل

کمـکبـهتیـمبـرایحـلمشـکالتوبهبـودعملکـردپـروژه.
سـازمانی. شـبکههای در جدیـد یادگیریهـای نهادینهسـازی

)Project Retrospecting(یادگیری پس از عمل
کسـبدرسآموختههـایکلیـدیازیـکپـروژهوانتقـالآنبـه

آتی. تیمهـای
هـرکـدامازایـنابزارهـامیتوانـدبسـیارسـریعسـادهمـورد
اسـتفادهقـرارگیـردیـااینکـهبـاتوجـهبـهمحدودیتهـایزمـان
ومنابـعبـهصـورتجزئـیوبـادقـتبیشـتریبـهکارگرفتهشـود.
درصورتـیکـهایـنرویههـادرفرآیندهـایکارینهادینـهشـود،و
برگـزاریایـنجلسـاتبـهعنـوانفعالیـتروتینباشـد،فشـارهای
بـررویتیـمکاریناشـیازعـدماسـتفادهازدانـشموجـودکاهش

مییابـد.

Peer Assist  
فرآیندیاسـتکهدرابتدایشـروعپروژهبهکارگرفتهمیشـود
کـهگروهـیازافـرادکـهدرخـارجازتیـمپـروژههسـتندرادورهم
جمـعکـردهتابـهتیمپـروژهکمککنندکـهپروژهرابررسـیکرده
وهماهنـگنماینـد.هـدفازایـنجلسـات،اطمینـانازایـننکتـه
اسـتکـهتمـامدانـشموجـوددرسـازمانمرتبـطبـاپـروژهجدید
بـهتیـمپـروژهمنتقـلشـود.ازآنجایـیکهتعـدادیازافـرادخارج
ازپـروژهرادورهـمجمـعمیکنیـدبایـدنـکاتزیـررامـوردتوجـه

قـراردهید:
●   تعریـفواضحـیازهـدفپروژهوخروجیهایمـوردانتظارارائه
دهیـد.بایـدکمکـیکهآنهابـهپروژهجدیـدخواهندکردبرایشـان

بهصـورتواضحتوضیحدادهشـود.
●جلسـهراقبـلازشـروعپـروژهودرزمانیبرگـزارکنیدکهقابل
اسـتفادهباشـد.شـمابایدقـادرباشـیدکهنـکاتجدیـدرادربرنامه

خودلحـاظنمایید.
  ●افـرادیرادعـوتنماییـدکـهتجربـهومهارتهـایمرتبـطبـا

پـروژهرادراختیارداشـتهباشـند.
افـرادتیـممیزبانبایسـتیقبلازجلسـه،سـواالتومشـکالت ●

خـودراامـادهکننـد.
وجـودهزینههـا،ریسـکها،خطـراتومجهـوالتدرپروژههـا
وبـهمراتـببیشـتردرپروژههـایعظیـم،موجـبمیشـودمرحلـه
“یادگیـریپیـشازپـروژه”بهطـورویـژهایمهمشـود.ایـنمرحله،
شـاملیادگیریوالگوبرداریازسـاختاروتشـکیالتمدیریتپروژه
بهکارگرفتـهشـدهدرپروژههـاِیبـزرِگموفـقویادگیـریازعمـده
دالیـلمنتهـیبـهتجـاوزازبرنامـهزمانـی،هزینههـایـامحـدودهاز
پیـشتعییـنشـدهمیشـود.ازعمدهتریـندالیـلعقـبماندگـی
وانحـرافازبرنامـهزمانـیازپیـشتعییـنشـدهبـرایپروژههـا،
تفکـراتومحاسـباترویایـیوبیپایـهواسـاس،ونادیـدهگرفتـن
مجهـوالتاسـت.جلویبـروزبسـیاریازکمبودهـا)Shortageها(،
ادعاهـایپیمانـکاران)Claims(،نقصهـا)Defect(و…رامیتـوان
بـایادگیریهوشـمندانهپیشازپـروژهگرفت.نمونههاییازریسـک

راماننـدمـواردزیـردرنظـربگیرید:
بهمراتـب پـروژه درسـایت وضعیـتخـاکشناسـاییشـده    ●  
داشـتهایم. انتظـار کـه اسـت چیـزی آن از بدتـر و نامناسـبتر

●بـاتغییـراتدردولـت،انتظـارمـیرودکـهمجـددامذاکـرهو
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هماهنگیهایـیدربـارهاسـتراتژیهایکالنپـروژهصـورتگیـرد.
 ●تغییـراتدرقیمـتکاالهایـیکـهبایـدبـرایمراحلـیمثـل

سـاخت،تامیـنشـود.
●عدمبررسیپروژهازجنبهزیستمحیطیوطراحیشهری.

●عـدمتوجـهوهماهنگـیبـادیگـرطرحهـایتوسـعهایودیگر
ارگانهـایدولتـیوغیردولتی.

●ضعـفونقـصدرمراحـلمطالعـاتمقدماتـیکـهمشـاورانو
طراحـانمراحـلبعـدیبـراطالعـاتآنهـااتـکامیکنند.

●آنالیـزنـهچنـداندقیـقزنجیـرهبههـمپیوسـتهایازمولفهها
شـامل:سـازمانافـزار،دانـشافـزار،فـنافزاروانسـانافـزار،کهدر

هـرپـروژهایمـوردبهرهبـرداریقـرارمیگیرند.
هـرچنـدامـکانتشـخیصدقیـقاینریسـکهاوجـودندارد،
امـامیتـوانبـامدلسـازیآموختههـایپروژههـایپیشـینومرور
آندرابتـدایپـروژهجـاری،شـانسخـودرابـرایشناسـاییبخش
بیشـتریازریسـکهایپـروژهافزایـشداد؛بایـدبدانیـدریسـکها
رانمیتـوانازبیـنبـرد،امـامیتـوانآنهـارابـهخوبـیمدیریـت
کـردومدیریـتیعنـیبهکارگیـریصحیحدانـشپیشـیندرتقابل
بـاریسـکهایپیـشرو.پـسهمـهجوانـبرابایـددرنظـرگرفت
جهـت راهکارهایـی و کـرد شناسـایی را خطـرات و ریسـکها و
مقابلـهبـاآنهـادرنظـرگرفـت.مدیریتدانـشومدیریتریسـک
درپروژههـایبـزرگبسـیاربـههـمپیوسـتهومرتبـطهسـتند.هر
پـروژهایبایـدمیـزانزمانزیادیرابهنیازسـنجیوامکانسـنجی
وپیـشیادگیـریاختصـاصدهـدویافتههـاراثبـتوضبـطکند.

After Action Review  

ایـنابـزاربـراییادگیـریتیمـیطراحیشـدهاسـتوبـاراول
توسـطارتـشآمریـکامـورداسـتفادهقـرارگرفـت.AARدرحیـن
پـروژهبـرایکمـکبـهتیـموبهبـودوارتقـاآنـانمـورداسـتفاده
قـرارمیگیـرد.AARپـسازهـرفعالیـتمشـخصیدرپـروژهاجرا
میشـودکـهمیتوانـدپـسازیکجلسـه،پسازتسـتبـازار،پس
ازتسـتمحصـولیـاهـرفعالیتیکـهتیماحسـاسکنندکـهمفید

اسـت.AARمعمـوالبـاچهارسـوالکلیـدیهمراهاسـت:
قراربودچهکاریانجامشود؟هدفازاینکارچهبود؟ )1

درواقعچهاتفاقیافتاد؟ )2
چهچیزهاییمتفاوتبودودلیلآنچیست؟ )3

چـهدرسـیازانجـامایـنفعالیـتآموختیـمودفعـهبعـدچـه )4
فعالیتـیانجـامدهیـم؟

AARبایـدبالفاصلـهپـسازاتمـامفعالیـتمذکـوربرگـزار
شـودچـوندرسهـایآنبـاجزئیـاتبیشـتردرذهـنافـرادوجود
دارد.ایـنجلسـاتمعمـوالنبایـدبیشـتراز15دقیقـهطولبکشـد.
جلسـاتAARبـرایسـرزنشکـردننیسـتبلکـههـدفآنحـل

مشـکالتوبهبـودعملکـردافـرادمیباشـد.
پروژههایعظیمبهشـدتپیچیدههسـتندونیازبهسیسـتمی
جامـعویکپارچـهبـرای“یادگیـریحیناجـرا”درایننـوعپروژهها
وجـوددارد.رویدادهـاییادگیـریازقبیـلبازنگـریپـسازاقـدام
)After Action Review(بایـدبـرایهمـهپیمانکارانالزامیشـود
تـاتجربههـاودروسفـراگرفتـهبهصـورتیکپارچـهدراختیارهمه
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تیمهـاوپیمانـکارانقـراربگیـرد.سیسـتممدیریـتدرسآموختهها
بایـدبـهگونهایباشـدکههـرپیمانکاربـاورودیـکدرس،متقابالبا
دروسدیگـرتیمهـاباعـثهمافزایـیوتشـدیدسـرعتیادگیریدر

سیسـتممدیریـتدرسآموختههاشـود.
یـکتیـمیادگیـریدرسـطحرهبـریپـروژهبایـدتعریـف
شـودوبخشـیازنقـشآنهـابایـدتحلیـلوبررسـیرونـدپـروژه
باشـد،حتیبـهضعیفتریـنسـیگنالهایمنفیدریافتـیبهاصالح
شـرایطتوجـهکـردهوآنهاراتحلیلوبررسـیکنند.بههیچشـکل
نمیتـوانازیادگیـریحیـناجـرادریـکپـروژهعظیمغفلـتکرد،
چـراکـهیادگیـریسـریعحیـناجـرا،میتواندفوایـدبسـیارزیادی
بـههمـراهداشـتهباشـد.پروژههـایعظیـمبایـددرخـودچارچـوب
مدیریـتدانـشداخلـیایجـادوپیادهسـازیکننـدوآنراتوسـعه
داده،وحتـیمرزهـایآنرابـهسـایرذینفعانکلیـدیماننددولت،

بهرهبـرداران،و...نیـزبرسـانند.

Project Retrospecting
ایـنابـزاربـرایکسـبکامـلدرسآموختههـایپـروژهبـهکار
گرفتـهمیشـود.درواقـعایـنابـزار،ماننـدAARامـادرمقیـاس

وسـیعتروبـاجزئیـاتبیشـترینسـبتبـهآناسـت.
سواالتیکهدراینابزارپرسیدهمیشودعباتنداز:

اهدافپروژهچهبود؟ )1
درواقعدرانتهایپروژهچهچیزیتحویلدادهشد؟ )2

چهچیزیخوبانجامشدوچرا؟ )3
چهچیزیخوبانجامنشدوچرا؟ )4

پیامهـاودرسآموختههـایاصلـیکـهبایـدبهپروژههـایآتی )5
منتقلشـودچیسـت؟

درسـوال3و4میتـوانازتکنیـکمدیریـتکیفیـتاسـتفاده
کـردوبـا5بـارچـراپرسـیدن،ریشـههایمسـائلرابررسـیکـرد.
درایـنابـزار،جلسـهمحـوربـودناهمیـتباالیـیداردوتمامـی
شـرکتکنندگانبایـدبـهصـورترودرروبـاهـمبحـثوتبـادل
نظـرنماینـد.شـرایطدرجلسـاترودررو،امـکاناخـذدانشهـای
بیشـتریرافراهـممینمایـد.درنهایـتخروجـیایـنابزار،سـندی

شـامل: است
راهنماییبرایآینده ●

شـواهدیشـاملتاریخچـهپـروژهکـهراهنمایقسـمتقبلرا ●
میدهـد. توضیـح

نـاموشـمارهتمـاسافـراددرگیردرپـروژهکهدرآینـدهبتوان ●
بـهآنهـادسترسـیپیـداکرد.

اسنادکلیدیپروژه ●
Learning from Projects – Before, During and After :منبع
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استراتژیجدیدجوانانسازمانمللمتحدUN Youth Strategy،"مدیریتدانش
ونوآوری"رامهمترینبرنامهخودمیداند.

ساسان رستم نژاد
مدیر توسعه کسب وکار

UN YouthStrategyاستراتژیجوانانسازمانمللمتحدبانام
بـاهـدفهماهنگـیوتسـهیلگریاقدامـاتجهانی،منطقـهایوملی
بهمنظـوربـرآوردهسـاختننیازهـایجوانـان،تحقـقحقـوقآنـان
در تغییـر، عامـالن بهعنـوان آنهـا فرصتهـای از بهرهگیـری و
تاریـخ24سـپتامبر2018دررویـدادیبـاحضـورافـرادعالـیرتبـه
جهانـیدرسـازمانملـلمتحـددرنیویـورکارائـهشـد.اسـتراتژی
 The United Nations Youth( متحـدد ملـل سـازمان جوانـان
Strategy(دارایپنـجحـوزهپراولویـتشـاملبندهایزیرمیباشـد:

●مشـارکتوحـمایت-حمایتازصـدایجـوانانبرایترویــج
یکجهانصلحآمیزوپایدار

●  بنیادهایشناختهشدهوشفاف-پشتیبانیازدسترسـیجوانان
بهآموزشوپرورشوخدماتبهداشتیباکیفیت

●توانمندسـازیاقتصادیازطـریقکارشـرافتمندانه-حمایتاز
دسترسیجوانانبهکارهایشایستهواشتغالمولد

●جـوانانوحقوقبشر-حفاظتوترویجحقوقجوانانوحمایت
ازمشارکتمدنیوسیاسیآنها

●صلحوانعطافپذیری-حمایتازجوانانبهعنوانکاتالیزورهایی
برایصلحوامنیتواقداماتانساندوستانه

ایـناسـتراتژیازطریـق4اقـداموبرنامـهاصلـیکـهسـازمان
یکـی میشـوند. تقویـت و حمایـت اسـت آنـان متولـی ملـل
ایـن اسـت. نـوآوری و )KM( دانـش مدیریـت اقـدام 4 ایـن از
بخـشبـاعنـوان"پیشـگامدانـشونـوآوری"درایـنسـندبیـان
زیـرمیباشـد: بـهشـرح اصلـی اقـدام ایـن اسـت.جزئیـات شـده
سـازمان ملـل متحد تولید دانش و سیسـتمهای مدیریت 
دانش را تقویت خواهد کرد. هدف این سـازمان، تبدیل شـدن 
بـه یـک منبع معتبـر از تجـارب در امور توسـعه و مشـارکت 
جوانـان از اهداف کلیدی این سـازمان در امور جوانان اسـت.

ابزارهای جمع آوری و تحلیل داده:
     ابزارهـایجمـعآوریوتحلیـلدادهجامـعبـراینظـارتبـر
بـا توسـعهجوانـان در ملـی و منطقـهای هـایجهانـی، پیشـرفت
اسـتفادهازابزارهایـیماننـدSDG، WPAYوسـایرشـاخصهاکـه
گسـترشدسترسـیبـهدادههـایجمـعآوریشـدهرافراهـمکنـد.

پلت فرم دانش آنالین
ایجادیکمخزنگستردهبادسترسیآسانبهتمامدانشوبرنامههای
مربوطبهجواناندرسراسـرسـازمانملل.اینمخزنمیتواندشـامل

بهتریـنعملکردهـا،مطالعاتمـوردی،مـوادتحقیقاتیوغیرهباشـد.

آکادمی جوانان سازمان ملل متحد
میکنـد سـازماندهی را مختلـف ذینفعـان آکادمـی ایـن  
در را جوانـان اندازهـای چشـم و رونـد هـا، واقعیـت تـا
دهنـد. قـرار بحـث مـورد تجربیـات و دانـش اشـتراک حیـن

تجزیه و تحلیل
یـکرویکـردسـادهبـرایتجزیـهوتحلیـلوضعیـتجوانـان
خـاص شـاخصهای گرفتـن نظـر در بـا کشـورها سـطح در
کشـورها ارزیابـی شـاخصهای از بخشـی عنـوان بـه جوانـان
جهانـی و منطقـهای گزارشـات تحلیـل و تجمیـع نهایـت در و

دستورالعمل تحقیق مشترک
تحقیقاتـی و مشـترک عالقـه مـورد موضوعـات شناسـایی     
مشـترکوپیـشرو،ازجملـهچالشهـاشناسـاییشـدهوومحتمل

آزمایشگاه های نوآوری جوانان
    بـراسـاسبررسـیهایدقیـق،گروههـایکاریچنـدجانبـهرا
درسـطحکشـورتشـکیلمیدهـدتـامنعکـسکننـدهراهحلهـای

نوآورانـهبـرایچالشهـایموجـودباشـد.

 https://www.un.org/youthenvoy/youth-un        منبـع:
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بهطـورکلـینـگاهسـازمانهابـهدانـشکامـالمثبـتوعـاریاز
هرگونـهخطـرمیباشـد.درحالیکـهمطالعـاتاخیرنشـانمیدهند
کـهسـازمانهامیبایسـتبـهعلـترشـدوپیچیدگـیسـازمانها،

ریسـکهایدانـشراهمزمـانبـابهرهگیـریازآندرنظـربگیرنـد.
 Susanne خانـم کـه گسـتردهای مطالعـات و تحقیقـات از بعـد
University ofدرسـوئدوخانـم  SkövdeاسـتاددانشـگاهDurst

Gdansk University of دانشـگاه اسـتاد Malgorzata Zieba

Technologyدرلهسـتانکـهدرایـنحـوزهانجـامدادهانـدنقشـه

مفهومـیازریسـکدانـشآمـادهشـدهاسـت.
نقشـهمفهومـیریسـکهایدانـشکـهدرصفحهقبلمشـاهده

نگاهیبهمدیریتدانشازمنظرریسکدانش

رضا یقینی
کارشناس ارشد مدیریت دانش
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میشـود،درواقـعمـروریسـاختارمندوفراگیرازریسـکهایدانش
درسـطحسـازمانیبـهحسـابمیآیـدکـهکمکـیخواهدبـودبرای

فهـمهمـهجانبهمدیریـتدانش.
همانطورکهدرشـکلمشـخصمیباشـد،ریسـکهایدانشدر

سـهگروهزیرتقسـیمبندیمیشـوند:
1.   نیرویانسانی
2. تکنولوژیکی

3.عملیاتی

ریسکهایدانشنیرویانسانی
پنهان کردن دانش

تالشـیآگاهانـهبـرایپنهـاننگهداشـتندانشـیکـهتوسـط
شـخصدیگـریدرخواسـتشـدهاسـت.

نگه داشت دانش
بـهانباشـتندانشـیگفتـهمیشـودکـهممکـناسـتبعدهابا
دیگرانتسـهیمشـودویاباهیچکسـیبهاشـتراکگذاشـتهنشـود.

از یاد بردن
بـهنوعـیازفراموشـیآگاهانـهگفتهمیشـودکهشـاملفرآیند
رهـاکـردنآگاهانـهدانـش،ارزشهـاویـاتجاربـیاسـتکهبسـیار

قدیمـیوکهنهشـدهاند.

فراموش کردن
ممکـناسـتیـاتصادفـی)بهعلـتعدمبرخـورداریازحافظه

خـوب(ویـاعمدا)تـالشبرایپرهیـزازعاداتبد(باشـد.

عدم شایستگی کارکنان
مربـوطبـهکارکنانـیمیشـودکهمهـارت،تجربـهویاصالحیت

الزمبـرایانجـاموظایفخـودراندارند.

ریسکهایتکنولوژیکی
ریسک های جرایم اینترنتی

مربـوطبـهتهدیدهـایمخـربنرمافـزاراسـتکـهیـابـهقصـد
سـازمان در کامپیوتـری سیسـتمهای کـردن قفـل یـا و تخریـب
میباشـد.همچنیـنقسـمتیازریسـکهایجرایـماینترنتـیمربوط

بـههکرهـامیباشـد.

ریسک های استفاده از تکنولوژی قدیمی
نرمافـزارمنسـوخشـدهباعثعـدمهماهنگیدرنرمافـزار،اعمال
هزینههـایبـاالوصـرفزمانطوالنیبـرایبازیابیدرصـورتایجاد

هرگونهخرابیخواهدشـد.
ریسک های دیجیتالی سازی

افزایـشاسـتفادهازالگوریتمهـا،پتانسـیلآسـیبپذیریآنهـا
رابـاالخواهـدبـرد،زیراامکانسواسـتفادهکـردن،ایجـادتغییراتو

حـذفشـدنالگوریتمهـابـهوجـودخواهـدآمد.

ریسک های شبکه های اجتماعی
شـبکههایاجتماعـیفوایـدفراوانـیبـرایسـازمانبـههمـراه
دارنـد،امـابـاایـنحـالخطربـهوجودآمـدننتایـجمخـربخارج
ایجـاد یـا و نادرسـت اطالعـات پخـششـدن ازجملـه برنامـه از
حسـابهایغیـرواقعـیبهمنظـوردخالـتدرفرآیندهـایکاریرا

نیـزخواهنـدداشـت.

ریسکهایعملیاتی
به هدر رفتن دانش

عدمبهکارگیریدانشهایموجودومفیدسازمان

ریسک های شکاف دانش
عـدمتطابـقبیـنآنچـهشـرکتبایـدبدانـدوآنچـهکـهدرواقع
میدانـدکـهدرواقعممکناسـتشـرکترادردسـتیابیبـهاهداف

خوددچـارمشـکلنماید.

ریسک های روابط کاری
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ایـنریسـکشـاملنتایـجحاصـلازهمـکاریناموفـقویـا
رفتـارفرصـتطلبانهشـرکامیباشـد.همچنیـناینریسـکمربوط
بـهخطـراتبـهاشـتراکگذاریدانشهایـیاسـتکـهممکناسـت

باعـثافزایـشمزیتهـایرقابتـیرقیبـانشـود.

ریسک های برون سپاری دانش
برونسـپاریفعالیتهـایکسـبوکار،ریسـکهایدانشـیاز
جملـهازبیـنرفتنمهارتهاوظرفیتالزمبـرایاجرایفرآیندهای

اصلـیکاررابـههمراهخواهدداشـت.

ریسک استفاده از دانش نامطمئن
اگـرسـازماننتوانـددانشهـایخـودرابـهروزومعتبـرنگـه
دارد،ریسـکاسـتفادهازدانـشنامناسـبدرعملیاتهـایکاریرا

افزایـشخواهـدداد.

ریسک به کارگیری نامناسب دانش
بهکارگیریاشتباهدانشویاتفسیرنامناسبآن

جاسوسی 
جاسوسـیصنعتـینـهتنهاباعـثایجادخسـارتدرداراییهای
بـه فرهنـگ رفتـن بیـن از باعـث بلکـه شـد، خواهـد دانشـی

میشـود. نیـز اعتمـاد پایـه بـر اشـتراکگذاری

تداوم ریسک
چگونگـیمدیریـتریسـکهایذکـرشـدهارتباطـینزدیـک
بـاتوانایـیسـازمانبـرایحفـظقابلیتهـایاصلـیخـوددرطـول

زمـانوهمچنیـنمزیتهـایرقابتـیبـرایرقابتدرسـطحیثابت
وپایـدارخواهدداشـت.

ریسک های ارتباطات
ریسـکهاییازجملـهعـدمدریافـتپیغـام،دریافـتناقـص
پیغامـی ارسـال یـا و دریافتـی پیغـام از نادرسـت تفسـیر پیغـام،

ناپیوسـته. ارتباطـی جریانهـای وجـود بهعلـت نامناسـب

ریسک های کسب دانش
مربـوطبـهتواناییهایسـازمانبرایکسـبدانشجدیدمورد

نیازبهمنظورراهیابیبهمسـیرهایجدیداسـتراتژیکمیباشـد.

ریسک انتقال دانش
ازآنجـاکـهفرآینـدانتقـالدانـشبـهنیـرویانسـانیوابسـته
انسـانیو ازجملـهعوامـل اسـت،ممکـناسـتدالیـلمختلفـی
سـازمانیوهمچنیـنطبیعـتدانـشمانـعانتقـالموفـقدانـششـوند.

ریسک کسب و ادغام
درشـرایطیکـهدانشهـایکسـبشـدهسـازمانبـایکدیگـر
ادغـامشـدهاند،عـدمایجـادارتباطـاتمناسـب،باعـثسـؤتفاهمو
فقـدانتبـادلونگهـداریدانـشخواهدشـد،زیرادرصـورتادغام
دانشهـا،دسترسـیبـهدانشهـایحیاتـیبسـیارمهـمخواهدشـد
کـهتنهـابـاایجـادارتباطاتدرسـتبینکارکنـانسـازمانمیتوان

اینریسـکراکاهـشداد.
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نتایجریسکهایدانش
کاهش کارایی دانش 

فرآینـدیکـهدرآندانـشبهعلـتاسـتفادهنامناسـبوعـدم
بهکارگیـریآنبـهمـدتطوالنـیمنسـوخویـاتبـاهشـود.

از دست رفتن دانش
شـرایطیکـهدرآنسـازمانقسـمتیویـاتمـامدانشهـای
حیاتـیخـودرابهعلـتدالیلـیازجملـهتـرککارکنانویـابرخی

ازدسـتمیدهـد. ازخسـارتهایفنـی،

فاش شدن دانش
شـرایطیکهدرآندانشهایبسـیارحیاتیوحسـاسسـازمان
ازجملـهاسـتراتژی،سیاسـتها،دانشمحصـوالتواطالعاتبرخی

ازمشـتریانمهـمبهدسـتافرادبدونصالحیتبرسـد.

عدم توانایی در حفظ دانش
شـرایطیکـهدانشهـایبـاارزشسـازماندراختیـاررقیبـان

بـرایکسـبمزیـترقابتـیقـراربگیرد.

از بین رفتن اعتبار
شـرایطیکـهدرآنشـرکتتصویرسـاختهشـدهازخـودرادر
طـولزمـانبـهعلتدالیـلمالـی،اجتماعیویـامحیطیازدسـت

بدهد.

از بین رفتن پایداری
شـرایطیکـهدرآنسـازمانرویکـردمتعـادلخـوددرمـورد
عملیـاتکاریخـودازدسـتدادهوقوانیـنتوسـعهپایـداررادنبال

. نکند

رویکردها و ابزار مدیریت ریسک های دانش
       تمـامسـازمانهانیازمنـدرویکـردیمناسـبوتعـدادیابـزار
بـرایشناسـایی،جلوگیـریومدیریـتریسـکهایدانشذکرشـده
خواهنـدبـود.بـرایمثـالنقشـهدانـشبهطورکلـینقشبهسـزایی

درمدیریـتریسـکدانـشخواهدداشـت.
ازجملـهمـواردیکـهسـازمانهامیتواننـددرایـنخصـوص

انجـامدهنـدعبارتنـداز:
●تشویقکارکنانبرایبهاشتراکگذاریدانش
●نگهداریدانشهایحیاتیدریکپایگاهداده

●تسـهیمدانشهـایحیاتـیبـاافـرادمحـدوددردرونوبیرون
سازمان

●تهیهنسخهپشتیبانازتمامدادهها
●استفادهازابزارهاییکهازامنیتمناسبیبرخوردارهستند.

●اعمـالسـطوحمحرمانگـیمتفـاوتتـااینکـهافـرادتنهـابـه
دانشهـایمـوردنیـازخـوددسترسـیداشـتهباشـند.

بهعالوهسازمانهامیتوانند:
●ازدانشهـایاسـتراتژیکخـودبـااسـتفادهازقوانینکپیرایت

نمایند. محافظت
●دانـشهـایبسـیارمهـمخـودراتنهـادردرونسـازمانبـه

بگذارنـد. اشـتراک
●دانشهایاضافیوتکراریراحذفنمایند.

●درانتخـابشـرکایتجـاریوبرونسـپاریفعالیتهـایخـود
باشـند. محتاط

●بـااسـتفادهازتکنیکهـایمدیریـتدانـشریسـکهایدانش
رامدیریـتکنند.

                         https://realkm.com :منبع
 / looking-at-knowledge-management-from-a-knowledge-
risks-perspective

/2018/11/01
/
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کابینخودروآتشنشانی؛اولینمحلیادگیریازحوادث!

گاهـیاوقـاتیادگیـریپسازیکرویدادبایـدفوراودرلحظه
اتفـاقبیفتـد،همانند"Tailboard AARs"کهتوسـطآتشنشـانان

اسـتفادهمیشود.
       AAR Tailboardاصطالحـیاسـتکـهتوسـطآتشنشـانان

بـرایتوصیـفیـکجلسـهکوتـاهاشـتراکدانـش)بازنگـریپـس
ازعمـل(اسـتفادهمیشـودکـهایـناقـدامبایـدبالفاصلـهپـساز
هـرعملیاتـیحتـیدرصـورتلـزومدرانتهـایکابینآتشنشـانی

پذیرد. صـورت
نکتـهمهمـیکـهدرجلسـهAARوجـودداردایـناسـتکـه
بایـدسـریعودرحالیکـهتیـمهنـوزدرصحنـهحضـوردارنـد،قبل
ازبازگشـتبـهپایـگاهویـاپیـشازآنکهجزئیـاتاتفاقـاتفراموش

شـوند،اتفـاقبیفتد.
درادامـهبـهنـکاتمهمـیدرخصـوصجلسـاتAARکـه

میپردازیـم: کردهانـد، اشـاره آنهـا بـه آتشنشـانی کارکنـان
●)رئیـسادارهآتشنشـانیGoodyear Arizona(راسبـرادن،
در یادگیـری سـطح اولیـن عمـل از پـس بازنگـری دارد عقیـده
سـازمانهاوبهتریـنفرصـتبـرایایجـادفرهنـگکارآمـدایمنـی
محسـوبمیشـود.بـهزبانـیسـاده،بازنگـریپـسازعمـلمـرور
یـکحادثـهویـایـکرویـداداخیـرمیباشـدکـهدرزمـانبسـیار
کوتاهـیانجـاممیپذیـرد.ایـنبازنگـریزمانیبـهوقـوعمیپیوندد
کـهآتشنشـانانفـارغازهرگونهمشـغلهایتماممـواردپیشآمدهاز
جملـهآنچـهکـهخوبپیـشرفت،مـواردقابـلبهبودویـاآنچهکه
اصـالمورداسـتفادهقـرارنگرفتهرامـروروبازنگـریمیکنند.چنین
فضایـیمناسـببـراییادگیریبـودهوباعثانتشـاردرسآموختهها
بـههریـکازگروههـایکاری،شـیفتهاوبقیهبخشهایسـازمان

میشـود.
●کارمنـدانمنطقهآتشنشـانیشـمالغـربدرTucson،اخیرا

ازکارتهـایجیبـیAARبهمنظـورایجـادسـهولتدرجلسـات
AARدرکابیـنآتشنشـانیاسـفادهکردنـد.

●درنشسـتاخیرسـربازانارشـدBattalion،آنهامعتقدبودند
کـهجلسـاتAARبـهروشهـایمختلفـیبـرسـازمانتاثیرگـذار
میباشـد.کاپیتـانتیـمگریـوزگفـت:یکـیازبهتریـنویژگیهـای
سـوالهایAAR)مطرحشـدهتوسـطوی(تطابقبـامقیاسحادثه

است.
●مایـکدانکـن،رئیـسارشـدگـردان،گفـت:“مـنفکـرمیکنم
کـهجلسـاتAARفضایـیمطمئـنبـرایبیـانتمـاماتفاقـاتو

عملیاتهایـیاسـتکـهطبـقبرنامـهپیـشنرفتنـد.”
●کلمـککـویرییـسبخـشآتشنشـانیبراینباوراسـتکه
فرمـتAARبـهترویـجذهنیـتبرنامهریـزیکمـکمیکنـد.دیگر
،AARکارکنـاننیـزمعتقدندنکتهدوستداشـتنیدرمـوردفرآیند

سـهولتاسـتفادهگروهیازآناست.
بازنگـریپـسازعمـلمـدتزیادیبهعنوانیکابزاراشـتراک
دانـششـناختهشـدهاسـتوتجربـهآتشنشـاناندرایـنزمینـه
برخـیازقوانیـنپایـهواساسـیAARرابـهافـرادیـادآوریمیکنـد.
درنتیجـهبـهعلـتاهمیـتAARبـرایگروههـایکاریمختلـف
ازجملـهکارکنـانادارهآتشنشـانی،توصیـهمیشـودبازنگـریپس
ازعمـلبالفاصلـهبعـدازحادثـهوبهطـورمـداومصـورتپذیـرد.
همچنیـندرایـنراسـتابایـدکارکنـانراحمایـتکـرد،کارتهـای
جیبـیرادراختیـارآنهـاقـراردادوبهآنهااجـازهدادازاینروش

درمواقـعمـوردنیـازاسـتفادهکنند.
  https://www.nickmilton.com                     fast-:منبع
 learning-in-action-tailboard-aar.html?utm_source=dlvr
1=it&utm_medium=linkedin&m

زهرا اسالمی
کارشناس مدیریت دانش

/2018/10 /
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10ویژگیمشترکبهترینشرکتهایمدیریتدانشیدرسراسردنیا

ویژگیهـایمتعـددیوجـودداردکـهرهبرانمدیریـتدانشدنیا
درآنمشـترکهسـتند.درایـنمقالـهبـه10مـوردازآنهـااشـاره

میشـود.

1-  تمرکـز بـر دانـش و ارائـه دانش بـه تصمیم گیرنـدگان در 
همه سـطوح

رهبـراندانشـیمیداننـدهـدفنهایـیمدیریتدانـشدراختیار
نهـادندانـشبرایافرادیاسـتکهجهـتتصمیمگیریبـهآننیاز
دارنـد.بهعنـوانمثـالمیتـوانازارتشایالـتمتحـدهدراینزمینه

نـامبرد.
2-  تمرکز بر بهبود عملکرد از طریق دانش

همـهشـرکتهایموفـقدرزمینـهمدیریـتدانـش،فعالیتهـای
دانشـیخـودرابـهارزیابیعملکـردمرتبطمیکنندوسـعیدرارتقا
آندارنـد.بهعنـوانمثـالحفاریسـریعترچاههادرشـرکتشـلرا

میتـواننـامبرد.
3-  واقف بودن بر ارزش دانش

شـرکتهایبرتـرمیداننـدکـهمدیریـتدانـشچـهجایگاهـی
بـرایسـازمانآنهـاداردوسـعیمیکنندارزشحاصـلازمدیریت

دانـشراازراههـایمختلـفاندازهگیـریکننـد.
شـرکتفیلیپـساینکارراازطریقارزیابـیتعدادمقاالتمدیریت
دانشـیثبـتشـدهدرنرمافـزارشـرکتانجـاممیدهـدویاشـرکت
زیمنـسازطریـقتخمیـنارزشپرسـشوپاسـخهایانجـامشـده

اقـدامبـهایـنکارمینماید.
4-  آگاهی از غیرمتمرکز بودن دانش 

شـرکتهایبرتـردانشـیمیداننـدبـهجـایتمرکـزوانباشـت
دانـشبـهوسـیلهمتخصصـانیـامراکـزتخصصـی،بایـددانـشدر
سـازمانتمرکززدایـیوتسـهیمشـود.مانندشـرکتهایاریکسـون
انجـام انجمنهـایخبرگـی ازطریـق را ایـنکار ووردویـژنکـه

میدهنـد.
 KM 5-  ایجاد چارچوب کامل برای

ایـنشـرکتهابـهجـایمعرفـییـکمولفـهازمدیریـتدانـش
را سـاختار و فنـاوری فرآیندهـا، نقشهـا، کـه میشـوند مطمئـن

میدهنـد. پوشـش
شـرکتبمباردیـر)bombardier(کهسـازندهبـزرگهواپیماهای
منطقـهای،جتهـایتجـاریوتجهیـزاتحملونقلعمومیاسـت
مثـالخوبـیدراینزمینهمیباشـدکـهدارایچارچوبـیازنقشها،

فرآیندهـا،انجمنها،فناوریوسـاختاراسـت.

6-  تعادل بین ارتباط و جمع آوری
ارتبـاطوجمـعآوریدوراهاصلـیانتقـالدانـشهسـتندوهمـه
رهبـران،جهـتانتقـالدانـشایـندوراهرابهصـورتمـوازیبهکار
میگیرنـد.آنهـامیداننـدکـهایـندومسـیریکدیگـرراتکمیـل
میکننـدوجایگزینهـایمتقابـلیکدیگـرنیسـتند.تعـادلارتبـاط
وجمـعآوریدرشـرکتهاییماننـدشـلازطریـقبرگـزاری copها

صـورتمیگیـرد.
7-  نقش های مدیریت دانش

اکثـرشـرکتهایپیشـروداراینقشهـایرسـمیبـرایمدیریت
دانـشهسـتند.بـرایمثالمکنـزیدارای1800متخصـصحرفهای

ازجملهمهندسـاندانشاسـت.
8-  فرآیندهای نهادینه شده

فرآیندهـایمدیریـتدانشدرتمامیشـرکتهایپیشـرودانشـی
نهادینـهشـدهاسـت.تکنیکهایـیماننـدبازبینـیپـسازعمـلدر
فرآیندهـایهمـهرشـتههاینفتی،خدمـاتاورژانسـیوارتشبهکار

رفتهاسـت.
9-  پشتیبانی رهبران از فرهنگ و رفتارها 

رهبـرانمیداننـدکـهفرهنگعامـلکلیدیدرپیشـبردمدیریت
دانـشاسـتوآنراازطریـقاقدامـاتفرهنگیمختلفدرسـازمان

نشـانمیدهنـدمانندسیاسـتهایمدیریتدانشـیدرناسـا.
10-  تکنولوژی متناسب 

هـریـکازشـرکتهاداراییـکمجموعـهازابزارهـایتکنولوژی
میباشـندکـههمـهمـواردموردنیـازمدیریـتدانـشراپوشـش
میدهـد.رویکـردایـدهآلبـرایتکنولـوژیمدیریـتدانـش،انتخاب
آنبـراسـاسنیازدانشـیشـرکتوحذفهـرابزارتکنولوژیاسـت

کـهباعثسـردرگمیمیشـود.
رعایـتایـن10ویژگـیکمکشـایانیبهشـرکتهاجهتپیشـرو

بـودندرزمینـهمدیریتدانـشخواهدکرد.
http://www.nickmilton.com                     -things-:منبـع
best-in-class-km-companies.html

الهام شرفی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

/2017/11/10
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5نوعمکالمهکهتنهابرایمدیریتدانشکاربرددارد...

سحر یاقوتی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریـتدانـشترکیبـیازمدیریـتمحتـواومدیریـتگفتگـو
اسـت،امـاکدامیـکازگفتگوهـامـوردنیازماسـت؟

بهطـورکلگفتگـوبهعنـوانبهتریـنابزارمدیریـتدانشموجود
شـناختهشـدهاسـت.مفهومدانشودرکدرسـتمیتواندازطریق
گفتگـوبهاشـتراکگذاشـتهشـود،امانـهازطریقهرنـوعگفتگویی.
مشـکلایـناسـتکـهگفتگوهـاکارکردهـایبسـیاریدارنـد
وبـهاشـتراکگذاریدانـشتنهـایکـیازآنهاسـت.بنابرایـندرک
چگونگـیکارگفتگوهـاوتوانایـیتاثیرگذاریبرسـبکهایگفتگواز

طریـقتسـهیلگری،ابـزارحیاتـیبـرایمدیریـتدانشاسـت.
دراینجـا5نـوعمتـداولگفتگـووجـوددارد."اینیکلیسـتجامع

" نیست!

گفتگوی کوتاه
گفتگـویکوتـاهیـکارتبـاطاجتماعـیاسـتکـهدرآنبرقراری
ارتبـاط،نسـبتبـهخودکلمـاتازاهمیتبیشـتریبرخورداراسـت.
"سـالم،حـالشـماچطـوراسـت؟چـهروزخوبیـه!"تمـاماینهادر
واقـعبـهایـنمعناسـتکـه"مـنشـمارامیبینـم،مـنشـمارابـه
رسـمیتمیشناسـم،مـنمیخواهـمبـاشـمایـکپیونـداجتماعی

کنم". برقـرار
شـوخیکردنوهمنشـینییکنوعگفتگویکوتاهاسـت.سـخن

چینـینیـزیکـیدیگـرازاینمـواردمیباشـد)هرچندسـخنچینی
نوعـیگـزارشوتحلیـلاسـت(.بـرایمثـال،اغلـبتعامـالتدر
فیسبـوک،یـکنـوعگفتگـویکوتـاهاسـت.گفتگـویکوتـاهنقـش

اجتماعـیحیاتـیدارد،امـادانـشرابـهاشـتراکنمیگـذارد.

هم بستگی اجتماعی
همبسـتگیاجتماعـیماننـدگفتگـوکوتاهاسـت،اماهدف،کسـب
همبسـتگیاجتماعـیازطریـقتوافـقمیباشـد.یـادآورییکـیاز
ابـزارهمبسـتگیاجتماعـیاسـت."آیاشـمابهیـادداریـدزمانیکه
...."ویـا"آیـاشـمالحظـهایرادرنیمـهدومبـازیدیدیـدکـهدر

آن....".دکمـه"like"نیـزازدیگـرابـزارانسـجاماجتماعیاسـت.
مشـکلمکالمـاتهمبسـتگیاجتماعـیایـناسـتکـهافـراد
میتوانـدحقیقـتراکامـالمخفـیکننـد.دربررسـینشـانداده
شـدکـهچگونـهفشـاراجتماعـیمنجـرمیشـودکـهاغلـبافـرادبا
آنکـهمیداننـدمطلبـینادرسـتاسـت،امـابـهتوافـقمـیرسـند،
تـابـاسـایرگروههـامخالفتنداشـتهباشـند."خواهینشـویرسـوا

همرنـگجماعـتشـو!".
تسـهیلکنندگاندرجلسـاتمدیریـتدانـشمیبایسـتازابعـاد
همبسـتگیاجتماعـیآگاهباشـندوبهطـورفعـالبهدنبـالصداهـای
مخالفباشـند."دربهاشـتراکگذاریدانش،تنهاسـمتیباشـیدکه

سـمتحقیقتاست".
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گزارش دهی و بررسی
ایـنمـواردمکالماتـیهسـتندکـهدرآنمـردمحقایـقونظرات
برخـیرابیـانمیکننـد.جلسـاتپـروژهازجملـهمکانهاییاسـت
کـهایـنمـوردبـهوضـوحمـورداسـتفادهقـرارمیگیـرد.بـاوجـود
حیاتیبودن،اینجلسـاتبسـیارسـطحیمیباشـندوبهجایدرک
عمیـقتنهـابهتسـهیمحقایـقپرداختـهمیشـود.اگـرگزارشدهی
وبررسـیتنهـانـوعمکالمـهایاسـتکـهدرپروژههـایشـمااتفـاق
میافتـد،شـمابایـدبرخـیازفرآیندهـایدیگـرماننـدبازنگریپس

ازاقـدام)AAR(وRetrospectرابـهکاربگیریـد.

بحث و جدل
ایـنیـکنـوعمکالمـه"پیـروزی/شکسـت"اسـت.یـکنفـر
عقیـدهایداردوازنظـرخـوددربرابـرعقایـددیگراندفـاعمیکند.
اغلـبایـنموضـوعبـهجایـگاهافـرادگـرهخـوردهاسـت."مـنیک
خبـرههسـتم،بایـدبـرایحفـظجایـگاهخـوددرسـازمانازعقیده
خـوددفـاعکنمواگرایـنکارراانجامندهم،جایگاهخودراازدسـت
خواهـمداد."بحـثیـکحالـتخفیفتریازجدلاسـت،اماهردو
"بحـثوجـدل"مفهـومبردرابهدنبـالدارد.دربحثوجدل،مردم
بهمنظـورپیـداکـردننقاطضعـف،بهاظهـاراتمخالفـانخودگوش
میدهنـدوسـوالمیکننـد.بسـیاریازبحثهـادرلینکدیـنبحـث
وجـدلهسـتند.اسـتفادهبحـثوجـدلبـرایبـهاشـتراکگذاری
دانـشناامیـدکننـدهاسـت.همانطـورکـهتومـاسجفرسـونگفت:
"مـنهرگـزشـاهدنمونـهایازدومـورداختـالفنظـرنیسـتمکهبا

اسـتداللیکـیدیگـریرامتقاعـدکند."

گفتمان
گفتمـانابـزاراصلـیبـرایاشـتراکدانـشدرسـازمانهااسـت.
هـدفازگفتگمـاننـهبرنـدهشـدنونـهمتقاعـدکـردنوموافقـت
اسـت،بلکـهرسـیدنبـهسـطحعمیقتـریازدرکجمعـیاسـت.
درگفتمـان،مـردمبـهسـخناندیگـرانگـوشفـرامیدهنـدتـا
درککننـدکـهچـراایـندیدگاههـاراحفـظمیکننـد.گفتمـانبه
نیـازدارد. مهارتهـایشـنیداریوهمچنیـنمهارتهـایگفتگـو
مـردمدرگفتمـاناجـازهمیدهنـدتـانظراتشـانبـهچالشکشـیده
شـود)ودرواقـع،ازایـنچالـشاسـتقبالمیکننـد(.درگفتمـان،
همـهبـهصحبـتخـودادامـهمیدهنـد.گفتمـاننیازمنـداعتمادو
پذیـرشاسـت.گفتمـانیـکسـبکمکالمـهبسـیاردشـواراسـتو
نقـشتسـهیلکنندهدرآنحیاتـیاسـت.تسـهیلکنندهمکالمـهرا
تماشـامیکنـد،چالشهـایگـروهرادرنظـرمیگیـرد،فرضیههـا
رامـوردسـوالقـرارمیدهـد،صداهـایمخالـفرامیشـنود،رونـد
گفتگـورادنبـالمیکنـدوفرآینـدمکالمـهرادرمسـیردسـتیابیبه

هـدفبیـانشـدهبـادرکمشـترکحفـظمیکنـد.
بـدونتسـهیلخـوب،گفتمـانبـهراحتـیمیتوانـدبـهبحـث
وجـدلویـاحتـیبیشـتربـهبیـانعقایـد،همبسـتگیاجتماعـیو
گفتگـوکوتـاهتبدیـلشـودوفرصتبرایبهاشـتراکگـذاریدانش

موثـرازبیـنبرود.
اطمینـانحاصـلکنیدکهشـمابهعنـوانبخشـیازمدیریتمکالمه

بـررویگفتگـوتمرکزدارید.
https://www.nickmilton.com                         -types-:منبع
of-conversation-only-one-works.html?utm_source=dlvr.
1=it&utm_medium=linkedin&m
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فرنوش آقالر
کارشناس مدیریت دانش

5گاماولدرموفقیتمدیریتدانش

پیادهسـازیمدیریـتدانـشدرسـازماندارایچنـدمرحلـه
کلیـدیبـهشـرحزیـراسـت.

1. ارزیابیوضعیتفعلی؛
2. طراحـییـکاسـتراتژیراهبـریمدیریـتدانـشمبتنـیبـر

کسـبوکارسـازمان؛
3.تدوینپیشنویسچارچوبمدیریتدانش؛

4.طراحییکالگویپیادهسازیمدیریتدانش؛
5. اجرادرپایلوتهایاولیه.

دراینجـاجزئیـاتبیشـتریدرمـوردهـریـکازاینپنـجمرحله
اسـتراتژی "طراحـی کتـاب بیشـتر، اطالعـات )بـرای دارد. وجـود
")Designing a Successful KMStrategy(مدیریـتدانشموفـق

رامطالعـهکنید.(

ارزیابی وضعیت فعلی
الزمـههـربرنامهریـزیدرخصـوصتوسـعهمدیریـتدانـش،
شناسـاییسـطحبلـوغفعلـیسـازماناسـت.مدیریـتدانـشیـک
فرآینـدمتـداولدرسازمانهاسـتبـاایـنتفـاوتکـهممکناسـت
رویههـایپیـشگرفتهشـدهبـرایاجـرایآنمتفاوتباشـد.اینبه

ایـنمعناسـتکـهدراکثـرسـازمانهاحتیپیشازشـروعاسـتقرار
مدیریـتدانـش،افـرادایـنرویـهراتحـتعناویـنگوناگونـیاجـرا
میکردنـد.ایـندرحالیسـتکـهممکـناسـتایـنرویههانـهموثر
ونـهمرتبـطباشـند.بـاایـنوجـودآنچـهکـهبـرایاسـتقرارموفـق
مدیریـتدانـشدریـکسـازمانمـوردنیازاسـت،شناسـاییتمامی
عناصرمدیریتدانشیسـتکهدرسـازمانکاربرددارد،وجودداشـته
وکاربـردنـداردویـابهدلیـلازبیـنرفتـن،خـأآنحـسمیشـود.
بهمنظـورارزیابـیوضعیتفعلیسـازمان،سـهشـاخصاصلـیوجود

دارد.
● ارزیابـی سیسـتم فعلـی مدیریت دانـش:درایـنارزیابی،
عناصـرازدسـترفتـهدرسیسـتممدیریـتدانشسـازمانبررسـی
انجـام شـکافها تحلیـل و تجزیـه طریـق از ارزیابـی و میشـود
دنبـال بـه عمدتـا دانـش مدیریـت پیادهسـازی برنامـه میشـود.
پرکـردنشـکافهایدانشـیومتصـلکـردنعناصـرغیـرمرتبطبه

زنجیـرهمدیریـتدانـشاسـت.
●مـرور موضوعـات فعلـی دانـش سـازمان:مـرورموضوعات
انجـام ضـروری دانشهـای شناسـایی بهمنظـور فعلـی دانشهـای

میشـود.
●ارزیابـی فرهنـگ تعییـن شـده در سـازمان:اینشـاخص
امـکانوجـودفرهنـگصحیـحبـرایتغییرسـازمانبهیکسـازمان
یادگیرنـدهویـالـزومتغییـرفرهنگـیرامـوردبررسـیقـرارمیدهد.
دربرخـیمواقـعسـازمانهابـههنـگامارزیابـیازابزارهاینادرسـت
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بـه جایـز و منطقـی کامـال آنهـا نظـر از کـه اسـتفادهمیکننـد
نظـرمیرسـد.ایـنافـرادعمدتـابـامدیـرانبـارتبـهمتوسـطوباال
مصاحبـهمیکننـدوهمچنیـننگاهاجمالیاشـتباهدرمـوردفرهنگ
مدیریـتدانـشدارنـد.بـاتوجـهبهایـنموضـوع،الزمبهذکراسـت
درارزیابیهـایانجـامشـده،نسـبتبـهگفتگـوبـاتمامـیسـطوح
سـازمان،مطمئـنشـوید.بـهایـنترتیـبکهبـهداسـتانهایتعداد
زیـادیازافـرادمبنـیبـرچگونگیاشـتراکدانشخـودوپیامدهای

حاصـلازبهکارگیـریآن،گـوشفـرادهیـد.
سـاخت یک اسـتراتژی راهبـری مدیریـت دانـش مبتنی بر 

کسـب و کار سازمان
تجربهنشـاندادهاسـتکهموفقترینروشهایاجرایمدیریت
دانـشآنهایـیهسـتندکهدرراسـتایاهدافکسـبوکارسـازمان
بـودهوبـهدنبـالرفعمشـکالتآنمیباشـد.اسـتراتژیمنتخبدر

مدیریـتدانـششـمامیبایسـتازعواملزیرپیـروینماید:
1.هماهنگیاستراتژیمدیریتدانشبااستراتژیکسبوکار

2.تمرکزبردانشحیاتیموردنیازکسبوکار
3.ارائـهراهکارهـایعملـیبـرایاجـرایهرچـهبهتـرمدیریـت

نش ا د
عناصراستراتژیمدیریتدانششاملمواردزیراست.

●چشمانداز
●محدوده

●پیشبرندههایکسبوکار
●ارزشکار

●تعیینحوزههایدانشی
●مدیریتتغییرومدیریتذینفعان

●تعیینحوزههایپایلوتبالقوهکسبوکار
گاهـیاوقـاتایـناسـتراتژیرامیتوانبایکـیازنیازهـایضروری
کسـبوکار،ماننـدخطرازدسـتدادندانـش،هدایتکردودراین

صـورتاسـتراتژیحفـظدانشنیزممکناسـتموردنیازباشـد.

پیش نویس چارچوب مدیریت دانش را توسعه دهید. 
ازآنجـاکـهتوسـعهمدیریـتدانـشنیازمندزماننسـبتاطوالنی
مـیباشـد،لـذاتدویـنیـکچارچـوبمدیریـتدانـشیکپارچـه
بـرایآنامـریکامـالواضـحومبرهـناسـت.بـادراختیـارداشـتن
یـکچارچـوبمدیریـتدانـشثابـتمیتـوانبهجـایتکیـهبـر
مجموعـهایمتفـاوتازابزارهـا،ضمـنمرتفـعنمـودنچالشهـای
موجـوددرسـازمان،مدیریـتکسـبوکارخـودرابهبـوددادهوآن

راارتقـاءببخشـید.
چارچـوبمدیریـتدانـشتضمیـنمیکنـدکـهتمـامعناصـر
مـوردنیـازبـرایمدیریـتدانـشدرجـایخـودقـرارداشـتهوبـا
یکدیگـرارتبـاطدارنـد.همچنیـنایـناطمینـانرامیدهـدکـهدر
سیسـتمشـکافوجـودنـداردووانتقـالدانـشبهطـورآزادانـهاز

طریـقسـازمانجریـاندارد.
ارزیابـیشـما)مرحلـه1(بایـدباتوجهبهچارچـوببرنامهریزی
شـدهباشـدوشـکافهایشناسـاییشـدهدرایـنبیـنمیبایسـت
رفـعشـود.درایـنمرحلـه،شـماتنهـانیازمنـدیـک"پیشنویـس

چارچـوب"خواهیـدبـودچـراکـهچارچـوباصلـیبـدونوجـود
پایلـوتنهایـیواجـرانخواهـدشـد.

ساخت یک برنامه اجرایی
پیــــادهسازیمدیریـتدانـشدرسـازمانهامقولـهآسـانی
نیسـتزیـراشـماتنهـایـکشـانسبـرایتـالشوبرنامهریـزیدر
ایـنخصـوصداریـدوچنانچـهبرنامهریزیهـایانجـامشـدهنتایـج
مـوردنظـررابـهدنبالنداشـتهباشـد؛شکسـتاینمفهـومدرذهن
افـرادغیرقابـلانـکارخواهدبود.بهمنظـورتدوینیـکبرنامهاجرایی
زمینـه در شـرکتها سـایر درسآموختههـای از میتوانیـد عالـی
پیادهسـازیموفـقمدیریـتدانـشبهرهمندشـویدوآنرامتناسـب

بـاشـرایطسـازمانخـودبومیسـازینمایید.
اینطرحبراساسمواردزیراجراخواهدشد.

●بررسـینتایـجحاصـلازارزیابیهاوسـنجشمعیارهایموجود
درسازمان

●تعییناستراتژیمدیریتدانش
●تدوینپیشنویسچارچوبمدیریتدانش

●تعییننقاطبالقوهبهمنظورتغییردرروشهایمدیریت

اجرا در پایلوت های اولیه
یـکازاجـزایکلیـدیاسـتراتژیمدیریـتدانششـمااجرای
پروژههـایآزمایشـیاسـت.یـکپـروژهآزمایشـیپروژهایاسـتکه
درآنمدیریـتدانـشمیتوانـدبرایحلیکمشـکلخـاصراهحل
مناسـبیارائـهنمایـدکـهنتایجآنقابـلاندازهگیریباشـدتـاازاین
طریـقبتـوانمنافـعحاصـاازپیادهسـازیمدیریـتدانـشرااثبـات
نمـود.درنتیجـهانتخابیـکپایلوتمناسـبمیتوانـدنقطهعطفی

بـرایپیادهسـازیمدیریتدانشدرسـازمانباشـد.
راههاواصولمتعددیبرایاسـتقرارمدیریتدانشودسـتیابی
بـهموفقیـتکاملدرآنوجـوددارد.پیرویازپنجمرحلهذکرشـده
درنوشـتاربههمـراهمشـاورهواخـذراهنمایـیازمشـاورینبـاتجربه
درایـنمسـیر،راهموفقیـتشـمادرمدیریتدانشراهمـوارخواهد

ساخت.
http://www.nickmilton.com                        -first-  :منبع
steps-to-km-success.html

/2018/10/5
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ITباواحدKMپیشنهاداتیبهمنظورهمکاریبهترمدیران

بهناز محمدی
کارشناس مدیریت دانش

عصـرحاضـر،عصـرانفجاردانشاسـتودرجهاناطالعاتمحور
در حیاتـي نقـش اطالعـات، فنـاوري و دانـش مدیریـت کنونـي،

ارتباطـاتاطالعاتـيجامعـهایفـامیکنـد.
مرتبـط فعالیتهـاي از مجموعـهای بهعنـوان دانـش مدیریـت   
بـاتدویـنوانتقـالدانـشتعریـفميشـودونقـشاصلـيفنـاوري

اطالعـاتدرمدیریـتدانـشتسـریعدرانتقـالدانـشاسـت.
واحـدITسـازمان،بـهعنـوانیـکشـریکبسـیارمهـمکاریبه
حسـابمیآیـد.شـمابرایطراحـیوپیادهسـازیپروژههـایمرتبط
بـاتکنولـوژی،نیـازداریـدتاباآنهـاهمکاریکنیـد.لذاپیشـنهاداتی

بهمنظـورهمـکاریبهتـربـاواحدITمطرحشـدهاسـت:
●یـکیـاتعـدادبیشـترینماینـدهازواحدITانتخـابکنیدوبه
تیـمخـوداضافهکنیـد.همچنینبه-گونـهایباآنهارفتـارکنیدکه

نشـاندهندهاهمیتوارزشگزارشووظایفشـانباشـد.
●ازواحـدITبخواهیـدتاشـمایایکیازاعضـایتیمتانرادرتیم
خـودقـراردهنـدوازآنهـابخواهیـدتـابـانماینـدهشـمابهگونهای

برخـوردکنندکهنشـاندهندهاهمیتکارشـانباشـد.
●جلسـاتوتماسهـایمنظـمهفتگـیبهمنظوردرارتبـاطبودن،
مـروریبـرپیشـرفتکارهـا،اولویتبندیهـاوحـلهرگونهمشـکلی

برگـزارکنید.
●واحـدITرامتقاعـدکنیـدتـاازابـزارمورداسـتفادهدرمدیریت
دانـشبهرهمندشـوند.همچنیـنازافـرادکلیدیواحـدITبخواهید
برنامههـای و ابزارهـا از اسـتفاده در تسـهیلگر یـک بهعنـوان تـا
مدیریـتدانـشکمـکرسـانند.بهطـورمثـالآنهـامیتواننـدایـن
ارتباطـاتخـود،فراهمسـازیآمـوزشو تسـهیلگریراازطریـق
تشـویقدیگـرانبـرایاسـتفادهازابزارهـایمدیریـتدانـشانجـام

. هند د
●بـایکدیگـردرانتخابشـرکایکاریوگروهپشـتیبانیهمکاری

کنیـد.شـمابایـدهمهحقـوقمربوطبـهواحـدITرابشناسـیدوبه
آنهـااحتـرامبگذاریـد.همچنینواحـدITنیزبایـدازتمامیحقوق
واحـدمدیریـتدانـشمطلـعبـودهونبایـدبـدونهماهنگیباشـما

انتخابـیانجـامدهدوبـهاجـرایآنبپردازد.
ITدربودجهبنـدییکدیگـرشـرکتکنیـد.هنگامـیکـهواحد●
بـهآمادهسـازیبودجـهخودمشـغولاسـت،شـمانیـزمیبایسـتبا
ارائـهپیشـنهاداتیدرتصمیمگیریبودجهبندیآنهاسـهیمباشـید،
بدیـنصـورتکـهنظـراتخـودرانسـبتبـهبخشهایـیکـهبـه
شـمامربـوطمیشـود،اعـالمکنیـد.همچنینواحـدITنیـزبایددر
تصمیمگیـریبودجهبنـدیشـمابـرایمدیریـتدانـششـرکتکند

ونظـراتخـودرابـاارائهپیشـنهاداتیبیـانکند.
●بهمنظـورشناسـاییفرصتهایـیماننـدادغـام،بهبـودتجربـه
کاری،بهبـودعملکـرد،کاهـشهزینههـابـاواحـدITهمـکاریکنیـد.
●بهمنظـورطراحـینرمافـزاریبـاویژگیهـایزیـر،کـهتوانایـی

افزایـشفـروشراداشـتهباشـد،بـاواحـدITهمـکاریکنید.
●اسـتفادهازنرمافـزار،آسـانوقابـلفهمباشـد.زیـراباعثجذب

کاربـرشـدهواوراواداربهاسـتفادهمسـتمرازنرمافـزارمیکند.
●دسترسـیواسـتفادهازآن،انعطافپذیـرباشـد.بهعنـوانمثالاز
روشهـایمختلفـیمانندایمیـل،آنالین،موبایلوغیرهدردسـترس
باشـد،زیـرابدینترتیـبدامنهگسـتردهتریازکاربـرانمیتواننداز

نرمافـزاراسـتفادهکنند.
●نحـوهکاربـانرمافـزارکامـالمشـخصوواضـحباشـد،تـابـه
کارکنـانبـرایانجـامبهتـروظایـفخـودکمـکنمایـد.درواقـع
تکنولوژیهـایجدیـدمیبایسـتبسـیارکاراتـروبهتـرازروشهای

قدیمـیباشـدتـابتواننـدجایگزیـنآنهـاشـوند.
●کامـالمنطبـقبـافعالیتهـایاصلـیکارکنـانباشـد،بهطوری
کـهکارکنـانپیوسـتهوتنهـاازآنسیسـتمبرایانجـاموظایفخود

اسـتفادهکنند.
https://blog.lucidea.com/best-ways-for-km-   منبـع:
leaders-to-partner-with-it
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مدیریتدانش؛مدیریتحاملیامدیریتمحموله؟

دانش های مستند نشده)ضمنی(
مدیریـتحامـلدرخصـوصدروسآموختـهایکـهدرونذهـن
افـرادنگهـداریمیشـودبرابـراسـتبـامدیریـتتـکتـکافـراد
سـازمانچـراکههـرکدامازآنهادروسآموختهارزشـمندیدرسـر
خـوددارنـدکـهآنرابـاخـودحمـلمیکننـد.اسـتخدامافـراد،بـه
کارگیـریآنهـادرپسـتهاییکـهنیازاسـتودسـتهبندیافـرادبر
اسـاسآنچـهکـهمیداننـدنمونههایـیازمدیریـتحامـلاسـت.در
ایـنحالـتمدیریـتمحمولـهبرابراسـتباتنظیـمروابطوتسـهیل
ارتباطـاتمیـانافـرادبـهنحـویکـهازیکدیگـربیاموزنـدودانـش

آنها)محمولـهدرونذهـنآنهـا(درایـنگفتگوهـادرگیرشـود.
فـرد هـر سـر در کـه موضـوع ایـن درک و افـراد مدیریـت
درسآموختههـایگرانبهایـیوجـودداردکـهبـااودرحـالحرکـت
اسـتدرحیطهوظایفواحدمنابعانسـانیدرهرسـازماناسـت.لذا
ایـنواحـدمیبایسـتعـالوهبـربرنامهریـزیبـرایجذب،اسـتخدام
وتوانمنـدیافـراد،بـرایدانـشموجـوددرذهنهـرفردنیـزبرنامه
راسـتا ایـن نمایـد.در نحـومطلـوبمدیریـت بـه را وآن داشـته
بـاوریقدیمـیدرمفاهیـممدیریـتدانـشوجـودداردکهاگرشـما
متخصصیـنوخبرگانسـازمانرادرسـازمانجابجاکنیـد،مدیریت
دانـشانجـامدادهایـد.ایـنیـکبـاورصحیـحاسـتامـادرگسـتره

محـدودیکاربـرددارد.
دانش های مستند شده)صریح(

مدیریـتحامـلدرخصـوصدرسآموختههـایمسـتندشـده
برابـراسـتبـامدیریتخـودمسـتندومدیریـتمحمولهبرابراسـت

فربد آقالر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

بـاکلیـهفعالیتهایـیکـهبـرایاطمینـانازمفیـدبـودنمحتـوای
مسـتندات،ارزشـمندوصحیـحبـودنآنهـاونگاشـتهشـدنتحـت
فرمـتدرسـتیکـهقابـلفهـمبـرایخواننـدهباشـدانجاممیشـود.
مدیریـتمحتـوایکسـبشـدهدرحیطهوظایـفمدیریتدانش
اسـت.تمرکزبرکسـباثربخشدروسآموختهوبـهروزآوریمحتوای
ثبـتشـدهواطمینـانازثبـتمحتوایقابـلاطمینـانومفیدبرای

کارکنـانسـازمانازموضوعاتیاسـتکـهمدیریتدانشمیبایسـت
بهآنتوجهداشـتهباشـد.

http://www.nickmilton.com                  - km-:منبع
managing-container-or-managing.html?utm_source=dlvr.

it&utm_medium=linkedin

/2018/12
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رشتهمدیریتدانشدردانشگاهایالتیکنتآمریکا

متحـده ایـاالت دانشـگاههای از یکـی کنـت، ایالتـی دانشـگاه   
دارد. قـرار اوهایـو ایالـت در کنـت شـهر در کـه اسـت آمریـکا
رشتهکارشناسیارشدمدیریتدانشدردانشگاهکنتکارشناسان
حرفـهایراتربیـتمیکنـدکـهدرانواعمختلـفسـازمانهابهعنوان
یادگیـری، بتواننـداصـولمدیریـتدانـششـاملفرهنـگ، رهبـر
سـنجش مـورد و ارزیابـی را سـازمان بلـوغ و مختلـف گروههـای
قراردهنـد.فارغالتحصیـالناینرشـتهقـادرخواهندبـودراهبردهای
موثـروکارآمـدمدیریـتدانشدرسـازمانراطراحـیوایجادکنند.
مهارتهـاوابـزارمـوردنیـازبـرایسـازماندهیدانـش،ازمـوارد
مـوردنیـازجهـتمدیریـتیـکسـازمانصنعتـیبسـیارمتفـاوت
پدیـدارشـدندرحـوزهمدیریـت ایـنمهارتهـادرحـال اسـت.
دانـشاسـت.انـواعمختلـفمدیریـتدانـشدربخشهـایمختلـف
صنعـتواقتصـاد،بـاافزایـشنیـازبـهمتخصصـانایـنحـوزهروبرو
هسـتند.درواقـع،سـازمانهاییکهسـمتیـکسـازماندانشمحور
دانـش مدیریـت متخصصـان نیازمنـد همـواره کردهانـد، حرکـت
بودهانـدوعـالوهبـرحضـورمسـتمر،ایـنمتخصصـاتارتبـاطفعالی
بـامدیرانارشـدوکارشناسـانحوزهمربوطهدرسـازمانداشـتهاند.
سـازماندهیدانـشتوسـطمتخصصـاتایـنحـوزهدرسـطوح
سـازمانی،گروهـیوفـردیبـهسـرعتعمـلمیکنـد،زیـراایـن
راهبـردی بهصـورت را سـازمان دانـش میتواننـد متخصصـات

فنـاوری و طراحـی را دانـش نقشـه و معمـاری کـرده، مدیریـت
همـان دانش_کـه مدیریـت فرآینـد بـه دادن شـتاب جهـت الزم
ایجـاد را اسـت_ بهکارگیـری و تسـهیم ثبـت، دانـش، شناسـایی
کننـد.دانشـجویانایـنرشـتهدردانشـگاهکنـت،اصـول،ارزشهـا،
خـود همرشـتهایهای و اسـاتید از را شـیوهها بهتریـن و ارزیابـی
میآموزنـد،کـهبسـیاریازآنهـامتخصصانمدیریتدانشهسـتند.
ایـننکتـهقابـلتوجـهاسـتکـهازطریـقدورههـایتخصصـی
دنیـای عملـی بهصـورت دانشـجویان رشـته، ایـن در کارآمـوزی

میکننـد. تجربـه را دانـش مدیریـت
شـرایطپذیریـشدررشـتهکارشناسـیارشـدمدیریـتدانـش

دانشـگاهایالتـیکنـت:
●   مدرککارشناسیازکالجودانشگاهمعتبر

●حداقلسهمعدلGPAعددچهار)نمرهکامل(باشد.
●    ترجمهرسمیمدارکدانشگاهی

●رزومه
)Goal statement(بیاناهدافوانگیزهها●

●سهتوصیهنامه
●تافل94ibt/آیلتس7

فارغالتحصیالناینرشتهقادرخواهندبود:
●    اصـولمدیریـتدانـشرادرسـازمانهایمختلـفشناسـاییو

بهکارگیرنـد.
●ارزیابـیوسـنجشسـازمانهابـرمبنـایاصـولمدیریتدانش

کهشـاملفرهنـگ،یادگیـری،گروههاوبلوغاسـت.
●تدویـناسـتراتژیمدیریـتدانشخاصهریکازسـازمانهای

هدف

محمدحسن بختیاری
کارشناس مدیریت دانش



 26    •شماره 37

لیستدروسارائهشدهدرایندانشگاه:

از یکـی از سـاعت شـش حداقـل بایسـتی دانشـجویان همچنیـن
دورههـایاطالعرسـانیسـالمت،علماطالعـاتوکتابخانـهوطراحی
تجربـهکاربـری)ارتقـاوبهبـودقابلیـتوسـهولتاسـتفادهکاربـراز

محصـول(راگذرانـدهباشـند.

https://www.google.com/search?q=kent+state+Un:منبع
source=lnms&t&1C1GCEU_enIR822IR822=iversity&rlz
0ahUKEwi9yPr88aPfAhXylYsKH=bm=isch&sa=X&ved
imgdii=CJv#700=bih&1424=UudAhgQ_AUIDigB&biw

mmZrY-GqNsM:&imgrc=bjxrV6UiebbY_M
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معرفیکنفرانسمدیریتدانش

کنفرانس مدیریت دانش

 2019  APQC
29 آپریل تا 3 می  2019

     طـیسـالهایزیـادیکـهکنفرانـسمدیریـتدانـشبرگـزار
میشـود،بـاوجـودتوجهبـهمباحثتئـوری،نیـازشـرکتکنندگان

بـهراهـکارونقشـههایقابـلاجـرامشـهودتراسـت.
هـدفازایـنکنفرانـسارائـهنتایـجوتجربیـاتبـهدسـتآمـدهاز
طریـقبرگـزاریجلسـاتموضوعیوشـبکهسـازیپویامیباشـد.و
درواقـعبهتریـنفرصتبرایتوسـعهحرفهایمدیریتدانشاسـت.
بـاشـرکتدرایـنکنفرانـسشـمامیتوانیـدابـزارومنابعـیراکـه
بـرایپیادهسـازیموفـقمدیریتدانشنیـازدارید،بدسـتآوریدتا
بـهسـازمانخـودبـرایرقابـتدانشمحـوروموفقیتکمـککنید.
ازآنجاییکـهAPQCاولیـنکنفرانـسمدیریـتدانـشرادر
سـال1995تشـکیلداد،اینرویدادساالنه،بسـتریراجهتتبادل
وبـهاشـتراکگذاریایدههـاینـوتوسـطبهتریـنوبرجسـتهترین
افـرادحـوزهمدیریـتدانشفراهـممیکنـد.بنابراینشـمامیتوانید
چگونگـیاسـتفادهازبزرگتریـندارایـیخـود-دانـش-رابهطـور
مسـتقیمازافـرادیکـهایـنحـوزهرابهعنوانیـکفعالیـتتجاری

برگزیدهانـد،بیاموزیـد.

مباحث
●نقشهدانش

●برنامهریزیوتنظیماستراتژیانجمنهایخبرگی
●چارچوبapqcدرمدیریتدانش

●تکاملوپایداریبرنامههایمدیریتدانش
●انتقالدانشبحرانی

●شکستنموانعبااشتراکگذاریدانش
●آیاسازمانشماآمادهپذیرشمدیریتدانشمیباشد؟

●تجاربمشارکتیکاربردی
●استراتژیهایسنجشمدیریتدانش

●برنامهریزیاستراتژیکبرایمدیریتدانش
●ایجاداعتماددرتیممدیریتدانش

●ارائهخدماتپیشنهادیبرایمدیریتدانش
●نقشرهبراجراییدرمدیریتدانش

●همگامسازیبرنامههایتیممدیریتدانشبااهداف
●ایجادیکنقشهراهبرایاجرایمدیریتدانش

●فرآیندهایمهموالزامیدرمدیریتدانش
●شیوههایارتباطیدرمدیریتدانش
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مدیریت دانش اجتماعی در عمل
کاربرد ها و چالش ها

 Helms, Remko, Cranefield, Jocelyn, van:نویسندگان

 Reijsen, Jurriaan

2017
انتشارات: 

جریـاندانـشدرسـازمانمراحـلایجـاد،ذخیـرهسـازی،بـه
اشـتراکگـذاریوبکارگیـریدانـشرادربرمیگیـرد.کدگـذاری
رویکـرد دو )Personalization( شخصیسـازی و )codification(
بـرکسـب اول اصلـیمدیریـتدانـشمحسـوبمیشـوند.مـورد
دانـشبـااسـتفادهازتکنولـوژیداللـتداشـتهومـورددومدربـاره
فرآینـداجتماعیسـازیبهمنظـورتسـهیموخلـقدانـشمیباشـد.
امـروزهرسـانههایاجتماعـیازاهمیـتباالیـیبرخوردارنـد،زیـرا
افـرادوسـازمانهانحـوهکاربـاآنرافـراگرفتهانـد.مهمتریـنو
کسـبوکار، زمینـه در اجتماعـی رسـانههای کاربـرد اساسـیترین
بازاریابـیواسـتخداممیباشـد؛امـادرکنـارایـنمـواردرسـانههای
بههمـراه سـازمانها بـرای دیگـری فـراوان کاربردهـای اجتماعـی
دارنـد.بـرایمثـال،ویکـیمیتواندبرایجمـعآوریدانشسـازمانی
اسـتفادهشـودوهمچنینابزارهایشـبکههایاجتماعـیبرایتبادل
ایدههـایجدیـدونـوآوریمورداسـتفادهقـرارگیرنـد.بخشجذاب
رسـانههایاجتماعـیایـناسـتکـهکارکنـانبـااسـتفادهازآنهـا،
میتواننـدشـروعبـهایجـادمحتوایـیمفیدبـرایسـازمانکنندکه
ایـنعمـلباعـثبـهجریانافتـادندانـشدرسـازمانخواهدشـد.
درنتیجـه،بهطـورطبیعـیرویکردهـایکدگـذاریوشخصیسـازی
بـامدیریـتدانـشادغاممیشـوند.ازجملـهمطالبمهـماینکتاب

میتـوانبـهمـواردذیـلاشـارهکرد:
●   همسوسازیمدیریتدانشبارسانههایاجتماعی

●   ایجـادبینـشجدیـدازبهکارگیـریرسـانههایاجتماعـیدر
سـازمانها

●   گزیدهایازمجموعهمقاالتپژوهشیوتجربیکارشناسان
●   مطالعهکلیازکاربردهایجدیدونوآورانهرسانههایاجتماعی

●   گزارشیازچالشهاییکهبایدحلشوند.


سرفصل ها
●رسانههایاجتماعیومدیریتدانش

●شـبکههایاجتماعیسـازمانی:بسـترهایالزمبرایفعالسـازی
وشـناختکاراییدانش

●انگیزههایاشتراکدانشدرحضوررسانههایاجتماعی
بـرای اجتماعـی ارتباطـات و اطالعاتـی تحلیـلسیسـتمهای   ●

حمایـتازظرفیـتبالقـوهجـذب
شـرکتهای در دانـش مدیریـت بـرای 2.0 وب کاربردهـای   ●
کوچـکوبـزرگ:رویکـردبـاالبـهپاییـندرمقابـلپاییـنبـهبـاال

●وب2.0ومدیریتدانششخصی
●ابعادرفتارکاربردرشبکههایاجتماعیسازمانی

●طراحیوپیادهسازیسیستممدیریتدانشاجتماعی

فاطمه فصیحی
کارشناس مدیریت دانش




